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บทคัดย่อ
ดำรำจักรทำงช้ำงเผือก คือดำรำจักรที่ระบบสุริยะตั้งอยู่ ซึ่งดำรำจักรที่ถือว่ำเป็ นเพื่อนบ้ำนของดำรำจักรทำง
ช้ำงเผือกคือ ดำรำจักรแอนโดรเมดำ ที่อยูห่ ่ำงจำกดำรำจักรทำงช้ำงเผือก 2.56 ล้ำนปี แสง สองดำรำจักรนี้เป็ นศูนย์กลำงของ
กลุ่มดำรำจักรท้องถิ่น (Local Group) ซึ่งอยูใ่ นกระจุกดำรำจักรหญิงสำว (Virgo Supercluster) เนื่องจำกว่ำแรงโน้มถ่วงของ
ทั้งสองดำรำจักร และกำรเคลื่อนที่ของดำรำจักรที่ไม่ได้เป็ นวงโคจรซึ่งกันและกัน ทำให้ดำรำจักรทั้งสองจะมำชนกัน
โครงงำน แบบจำลองปรำกฏกำรณ์ Separation ของระบบหลุมดำมวลยวดยิง่ เมื่อเกิดปรำกฏกำรณ์กำรชนกันของดำรำจักรทำง
ช้ำงเผือกและดำรำจักรแอนโดรเมดำ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำและจำลองปรำกฏกำรณ์กำรดึงดูดและกำรเหวีย่ งของหลุมดำ
มวลยิง่ ยวด (Supermassive black hole) ซึ่งเดิมอยูท่ ี่ใจกลำงของดำรำจักรทำงช้ำงเผือก และดำรำจักรแอนโดรเมดำ ซึ่งดำรำ
จักรทั้งสองจะชนกันภำยใน 3 พันล้ำนปี ตำมสมมติฐำนของงำนวิจยั ก่อนๆ ซึ่งผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำถึงพฤติกรรมของหลุมดำทั้ง
สองว่ำ จะมีกำรเคลื่อนที่โดยได้รับอิทธิพลจำกหลุมดำอื่นซึ่งกันและกันอย่ำงไร โดยใช้กำรจำลอง N-body Simulation และ
Dynamical friction ของ Chandrasekhar ในโปรแกรม Matlab จำกผลกำรจำลอง ได้วำ่ หลุมดำมวลยวดยิง่ ของดำรำจักรทั้ง
สองจะชนและรวมกันภำยใน 4.5 พันล้ำนปี

บทนำ
ดำรำจักรทำงช้ำงเผือก (Milky Way) เป็ นดำรำจักรแบบก้นหอยมีคำน ซึ่งระบบสุริยะ ดวงอำทิตย์ รวมถึงโลก เป็ น
ส่วนหนึ่งของดำรำจักรนี้ ดำรำจักรทำงช้ำงเผือกมีดำรำจักรเพื่อนบ้ำนคือ ดำรำจักรแอนโดรเมดำ (Andromeda Galaxy:M31)
ซึ่งอยูห่ ่ำงจำกระบบสุริยะ 770 MPc ทั้งสองดำรำจักเป็ นศูนย์กลำงของกลุ่มดำรำจักรท้องถิ่น (Local Group) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มกระจุกดำรำจักรหญิงสำว (Virgo Supercluster) ดำรำจักรสองดำรำจักรนี้ ไม่ได้เคลื่อนที่เป็ นวงโคจรเป็ นระบบซึ่งกัน
และกัน จึงสำมำรถทำนำยได้วำ่ ทั้งสองดำรำจักร จะชนกัน (Collision) และหลุมดำมวลยวดยิง่ (Supermassive Black Hole)
ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงของทั้งสองดำรำจักร จะเกิดกำรเหวีย่ ง (Separation) และรวมกัน โครงงำนนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ ทำนำย
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ลักษณะของปรำกฏกำรณ์กำรเหวีย่ งของหลุมดำมวลยวดยิง่ ของดำรำจักรทำงช้ำงเผือกและดำรำจักรแอนโดรเมดำ เมื่อทั้งสอง
ดำรำจักรชนกัน และปัจจัยใดบ้ำงที่มีผลต่อกำรเหวีย่ งและกำรรวมกันของดำรำจักร

วิธีกำรศึกษำ
ข้ อมูลของระบบแอนโดรเมดำ-ทำงช้ ำงเผือก
ตัวแปร
ระยะห่ำงระหว่ำงระบบสุริยะ-ดำรำจักรแอนโดรเมดำ
ระยะห่ำงระหว่ำงระบบสุริยะ-ศูนย์กลำงทำงช้ำงเผือก
แกนกำรโคจรรอบตัวเองของดำรำจักรแอนโดรเมดำ ใน
ระบบพิกดั ศูนย์สูตร
ตำแหน่งของดำรำจักรแอนโดรเมดำในระบบพิกดั ฉำก
ตำแหน่งของดำรำจักรแอนโดรเมดำ (RA)
ตำแหน่งของดำรำจักรแอนโดรเมดำ (Dec)
ควำมเร็ วในแนวเล็ง
ควำมเร็ วในแนวขวำง
1.

ค่ ำของตัวแปร
770 kPc
8.5 kPc
39.8 deg 77.5 deg
-379.2 612.7
00h 42m 44.3s
+41 16 09.4
117 km/s
42 km/s

-283.1

2. ข้ อมูลของดำรำจักรทำงช้ ำงเผือกและดำรำจักรแอนโดรเมดำ
ตัวแปร
ดำรำจักรทำงช้ ำงเผือก
ดำรำจักรแอนโดรเมดำ
350000
350000
จำนวนอนุภำค
335.232666
293.737518
มวลรวม
15.1457396
34.1285782
Disk mass
5.10096455
12.3888931
Bulge mass
314.985962
247.220047
Halo mass
32
32
Disk edge
3.05999994
8.05999947
Bulge Edge
244.48999
201.619995
Halo Edge

ระบบรวม
700000
628.97018
-
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3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 แรงโน้ มถ่ วงระหว่ ำงมวล
ให้มวลรวมของระบบ แทนด้วย Mtot จะได้

𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡
𝑟2
คูณพจน์ควำมเร็ วและอินทิเกรตเทียบเวลำทั้งสองข้ำง จะได้
𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡
∫ 𝑟̈ 𝑟̇ 𝑑𝑡 = − ∫ 2 𝑟̇
𝑟
𝑟̇ 2 𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡
=
+𝐶
2
𝑟
𝑟̈ = −

2𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡
|𝑟̇ | = √
+ 2𝐶
𝑅
เมื่อ R คือตำแหน่งของกำรเหวีย่ ง (Separation)
3.2 ควำมเสียดทำนพลศำสตร์ (Dynamical friction)
เมื่อดำรำจักรทั้งสองมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน อนุภำคในดำรำจักรจะเคลื่อนที่โดยมีควำมหน่วง
เนื่องจำกสสำรมืดที่อยูใ่ นดำรำจักร เรี ยกปรำกฏกำรณ์น้ ีวำ่ ควำมเสี ยดทำนพลศำสตร์ ซึ่งควำมเสี ยดทำนพลศำสตร์
สำมำรถอธิบำยได้ดว้ ยสมกำร
𝐶𝐺 2 𝑀2 𝜌
𝑓𝑑 =
𝑣𝑚 2
เมื่อ C เป็ นปริ มำณที่ไม่มีหน่วยและมีค่ำไม่คงที่ เป็ นฟังก์ชนั ที่ข้ ึนอยูก่ บั ค่ำกำรกระจำยควำมเร็ ว (Velocity
Dispersion)
4. ขั้นตอนกำรศึกษำ
จำกข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สำมำรถนำไปศึกษำในโปรแกรม Matlab โดยกำรเขียนโปรแกรมเพื่อสร้ำงกรำฟ
และ simulation และปรับเปลี่ยนบำงค่ำของตัวแปร เช่น ควำมเร็ วในแนวขวำง เป็ นต้น
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ผลกำรศึกษำ
เมื่อให้ควำมเร็ วในแนวเล็ง และควำมเร็ วในแนวขวำงของดำรำจักรแอนโดรเมดำคือ 117 km/s และ 42 km/s
ตำมลำดับ และเปรี ยบเทียบเมื่อเปลี่ยนแปลงควำมเร็ วในแนวขวำงเป็ น 0 vt ,0.5 vt, 0.8 vt และ 1.2 vt ตำมลำดับ

สรุ ปผลกำรศึกษำ
จำกกรำฟที่ได้จำกกำรจำลอง จะได้วำ่ ถ้ำดำรำจักรแอนโดรเมดำมีควำมเร็ วในแนวขวำงเท่ำกับ 42 km/s หลุมดำมวล
ยวดยิง่ ของดำรำจักรแอนโดรเมดำและดำรำจักรทำงช้ำงเผือกจะอยูใ่ กล้กนั มำกที่สุดครั้งแรกในอีก 4.5 พันล้ำนปี ข้ำงหน้ำ และ
จะเกิดกำรเหวีย่ งจนผ่ำนไปอีกประมำณ 4 ฟันล้ำนปี หลุมดำมวลยวดยิง่ ของทั้งสองดำรำจักรจะรวมกันเป็ นหลุมดำเดียว และ
ดำรำจักรทั้งสองจะรวมกันเป็ นดำรำจักรแบบวงรี ซึ่งจำกกำรทำแบบจำลอง พบว่ำ มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่สำมำรถส่งผลต่อเวลำ
ที่ใช้ในกำรเหวีย่ งของดำรำจักร ซึ่งกำรจะทำให้ควำมผิดพลำดของกำรศึกษำดังกล่ำวลดน้อยลง คือกำรเพิ่มปั จจัยหรื อตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มควำมเป็ นไปได้ของผลกำรศึกษำมำกยิง่ ขึ้น

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จำกกรำฟที่ได้จำกกำรจำลอง จะเห็นได้วำ่ ยิง่ มีควำมเร็ วในแนวขวำงมำกขึ้น เวลำในขณะกำรเหวีย่ งของหลุมดำ
มวลยวดยิง่ และเวลำจนถึงกำรรวมกันของหลุมดำจะมีค่ำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกถ้ำมีควำมเร็ วในแนวขวำงมำก โอกำสที่หลุมดำมวล
ยวดยิง่ ทั้งสองจะอยูใ่ กล้กนั จะมีคำ่ น้อยลง และถ้ำในทุกกรณี มีควำมเร็ วในแนวเล็ง ซึ่งตรวจวัดได้จำกปรำกฏกำรณ์ดอป
เปลอร์ มีค่ำเท่ำกัน ยิง่ ควำมเร็ วในแนวขวำงเพิม่ ขึ้น พลังงำนจลน์จะมีค่ำมำกขึ้นตำม และกำรใกล้กนั ของหลุมดำมวลยวดยิง่ ที่
มีโอกำสน้อยลง ทำให้กำรหน่วงเนื่องจำกควำมเสี ยดทำนพลศำสตร์มีค่ำต่ำลงตำมไปด้วย จึงต้องใช้เวลำนำนในกำรลด
พลังงำนจลน์ของดำรำจักรให้ลดลงพอที่จะรวมกับหลุมดำอื่น
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